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                  Działo się!

    Zobacz działania     
      projektowe:

            Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
                                    w naszej szkole

 W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w
naszej szkole wiele się działo: powstała lista książek, rodzice
zapoznali się prezentacją multimedialną dot. wpływu czytania na
rozwój dzieci i młodzieży, w naszej gazetce pojawiły się artykuły
promujące nowości biblioteczne. Wzięliśmy udział w wielu
akcjach m.in: "Przerwa na czytanie", "Noc Bibliotek", "Dzień
Głośnego Czytania", "Dzień Postaci z Bajek". Uczniowie klas IV-
VIII wzięli udział w grze szkolnej polegającej na odgadnięciu
hasła dotyczącego książek po rozwiązaniu zadań i zagadek.
Odbyły się tak że konkursy np. na zakładkę do książki lub projekt
okładki ulubionej lektury. Podsumowaniem wszystkich działań
projektowych odbyło się 14 grudnia.

* Powstanie kącika czytelniczego
s.2
* Dzień Głośnego Czytania s. 3
* Noc Bibliotek s. 4
* Dzień Postaci z Bajek s. 5
* Przerwa na czytanie s. 6
* Podsumowanie projektu s. 7
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                          Kącik czytelniczy
                                                                                                                                                        Zuzia i Amelka
  

  Na parterze w holu naszej szkoły powstał kącik
czytelniczy. Ma on na celu zachęcać dzieci i
młodzież do czytania. Znajdują się w nim: pufy, stolik,
materac, półka z książkami i tablica, na której piszemy
aktualne informacje. Cały kącik ozdabiają liczne
roślinki i kolorowe wycinanki. Obecnie jesteśmy po
świętowaniu dnia ,,Praw Dziecka", więc kącik jest
ozdobiony balonami i serpentynami  w kolorze
niebieskim.  Jest to miejsce, gzie można poczytać lub
zorganizować jakieś spotkanie.

 Z kącika korzystają zarówno mali, jak i więksi. Ale w
szczególności klasy 0-III, które dopiero uczą się
czytać. Nauczyciele wybierają najlepszy z możliwych
sposobów na naukę czytania, gdyż poprzez działania
praktyczne najlepiej się przyswaja wiedzę. Dzięki 
wspaniałemu pomysłowi, dzieci chętnie czytają. A
czytanie jest niezwykle ważne w życiu człowieka.
Pokazuje wartości, którymi należy się kierować,
rozwija wyobraźnię, pomaga zapamiętać reguły
pisowni, wzbogaca zasób słownictwa. Same plusy!

W naszym kąciku znajdują się bardzo ciekawe książki
i bajki dla dzieci. Każdy może znaleźć tu coś dla
siebie, do przeczytania na przerwie. Najmłodszym
uczniom naszej placówki w czytaniu pomagają
wychowawcy. W naszym kąciku czytelniczym jest
naprawdę bardzo przytulnie i można miło w nim
spędzić czas. Jest to też miejsce, gdzie dzieciaki
mogą świętować wydarzenia związane z życiem
szkoły np. spotkanie z Mikołajem.
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                  Dzień Głośnego Czytania
                                                                                                                                      Martyna Z, Natalia P 

 
Co roku 29 września odbywa się
Ogólnopolski Dzień Głośnego
Czytania. Jest on po to, aby
zachęcić dzieci i młodzież do
czytania książek. Patronką roku
2022 wybrano Janinę Porazińską,
wybitną pisarkę, która większość
swoich książek pisała z myślą o
dzieciach. W ramach tego święta
naszą szkołę odwiedziły panie z
Koła Gospodyń Wiejskich
,,Kumosie" oraz pani Krystyna
Bednarczyk z naszej
zaprzyjaźnionej Biblioteki
Publicznej w Gadce. Przybliżyły 
one przeszkolakom oraz uczniom z
klas I-III najciekawsze przygody
bohaterów utworów Janiny
Porazińskiej. Dzieci oprócz
poznania ciekawych historii i
pouczających morałów mogły
ciekawie i miło spędzić czas.
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                                        NOC BIBLIOTEK 
                                                                                                                                                                   NK

   30 września w Bibliotece w Gadce odbyła się Noc
Bibliotek. Chętni uczniowie z naszej szkoły spędzili
miło czas, świętując to wydarzenie. Było bardzo
ciekawie i kreatywnie. Odbyły się różne zabawy, w
których trzeba było wykazać się znajomością książek,
więc była to rozrywka połączona z nauką. Uczniowie
klas młodszych mieli za zadanie zaprojektować
okładkę dowolnej książki. Natomiast starsi uczestnicy
dopasowywali tytuły lektur do ich autorów oraz
zgadywali tytuły przeczytanych przez Panią
bibliotekarkę fragmentów baśni. Tego dnia w
bibliotece zagościł również pan wójt oraz panie
bibliotekarki z filii mirzeckich bibliotek. Na koniec
odbył się słodki poczęstunek.

   Akcja "Noc Bibliotek"  miała na celu przekonać
uczniów do czytania poprzez promocję lokalnych
bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą.
Takie spotkania są bardzo cenne i potrzebne
zwłaszcza dla dzieci i młodzieży w celu rozwoju
nawyku czytania książek. Pod hasłem "To się musi
powieść" wszyscy zgromadzeni podjęli wyzwanie i
zmierzyli się z zadaniami, które kręciły się wokół
powieści i literatury w ogóle.
            ,,Książka to jest fajna sprawa,
           Czasem nauka, a czasem zabawa.
              Czytać książki każdy może,
               Zawsze i o każdej porze."
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                        Dzień postaci z bajek

 Bajki mają moc urzeczywistniania się, moc
zmieniania świata i ukazywania, co dobre, a co złe.
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły świętowali 3
listopada Dzień Postaci z Bajek. Była to inicjatywa
Samorządu Uczniowskiego i jeden z elementów
promocji czytania w ramach realizacji Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa. Uczniowie i
nauczyciele wykazali się niemałą kreatywnością i
poczuciem humoru. Wspaniale poprzebierane
bajkowe postacie przypomniały nam, że w każdym z
nas jest coś z dziecka oraz że warto sięgnąć po bajki,
ponieważ są  źródłem ciekawych, pouczających
historii.

Na szkolnych korytarzach można było tego dnia
spotkać takich bohaterów jak: czarownice,
księżniczki, smerfy, Minionki, smoki, Maszę i
niedźwiedzia, pszczółkę Maję, Biedronkę, Harrego
Pottera, Boba Budowniczego, dalmatyńczyki,
rycerzy, duchy i inne postacie bliskie sercom
uczniów. Była to okazja nie tylko do
zaprezentowania fantazyjnych przebrań, ale do
zastanowienia się nad przesłaniem bajek oraz
baśni oraz do integracji szkolnej społeczności. 
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Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w
akcji "Przerwa na czytanie". Jej celem jest
promowanie czytelnictwa, i zachęcenie
uczniów do sięgania po książkę w każdej
wolnej chwili. 
26 października w naszej szkole przerwy
były nieco spokojniejsze niż zwykle.
Wszyscy z zapałem...czytali książki! To już
III edycja ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w
czytaniu na przerwie. Cieszy nas, że
jesteśmy jej częścią.

                                            Przerwa na czytanie, 
        czyli bicie rekordu w liczbie osób czytających na przerwach
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Podsumowanie realizacji 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

w naszej szkole

 14 grudnia 2022r. odbyło się
uroczyste podsumowanie realizacji
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa w naszej szkole. Pani
dyrektor Edyta Drożdżał
przypomniała działania, jakie
zostały podjęte w ramach projektu.
Klasy IV - VIII zaprezentowały
scenki i przedstawiły prezentacje
dotyczące ulubionych lektur i
bohaterów. Następnie p. dyrektor z
panią Anną Rafalską wręczyły
nagrody laureatom konkursu na
projekt okładki i zakładki do
książki.


	* Powstanie kącika czytelniczego s.2 * Dzień Głośnego Czytania s. 3 * Noc Bibliotek s. 4 * Dzień Postaci z Bajek s. 5 * Przerwa na czytanie s. 6 * Podsumowanie projektu s. 7
	Kącik czytelniczy
	Dzień Głośnego Czytania
	Co roku 29 września odbywa się Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Jest on po to, aby zachęcić dzieci i młodzież do czytania książek. Patronką roku 2022 wybrano Janinę Porazińską, wybitną pisarkę, która większość swoich książek pisała z myślą o dzieciach. W ramach tego święta naszą szkołę odwiedziły panie z Koła Gospodyń Wiejskich ,,Kumosie" oraz pani Krystyna Bednarczyk z naszej zaprzyjaźnionej Biblioteki Publicznej w Gadce. Przybliżyły  one przeszkolakom oraz uczniom z klas I-III najciekawsze przygody bohaterów utworów Janiny Porazińskiej. Dzieci oprócz poznania ciekawych historii i pouczających morałów mogły ciekawie i miło spędzić czas.
	NOC BIBLIOTEK

	Dzień postaci z bajek
	Na szkolnych korytarzach można było tego dnia spotkać takich bohaterów jak: czarownice, księżniczki, smerfy, Minionki, smoki, Maszę i niedźwiedzia, pszczółkę Maję, Biedronkę, Harrego Pottera, Boba Budowniczego, dalmatyńczyki, rycerzy, duchy i inne postacie bliskie sercom uczniów. Była to okazja nie tylko do zaprezentowania fantazyjnych przebrań, ale do zastanowienia się nad przesłaniem bajek oraz baśni oraz do integracji szkolnej społeczności.
	Przerwa na czytanie,
	czyli bicie rekordu w liczbie osób czytających na przerwach
	Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji "Przerwa na czytanie". Jej celem jest promowanie czytelnictwa, i zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej wolnej chwili.  26 października w naszej szkole przerwy były nieco spokojniejsze niż zwykle. Wszyscy z zapałem...czytali książki! To już III edycja ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie. Cieszy nas, że jesteśmy jej częścią.

	Podsumowanie realizacji
	Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
	w naszej szkole
	14 grudnia 2022r. odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole. Pani dyrektor Edyta Drożdżał przypomniała działania, jakie zostały podjęte w ramach projektu. Klasy IV - VIII zaprezentowały scenki i przedstawiły prezentacje dotyczące ulubionych lektur i bohaterów. Następnie p. dyrektor z panią Anną Rafalską wręczyły nagrody laureatom konkursu na projekt okładki i zakładki do książki.


